
 

 

 

Θέμα: Για τη φαςιςτική επίθεςη κατά του μικρού Αμίρ και τησ οικογένειάσ του 

 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταδικϊζει την απαρϊδεκτη επύθεςη που δϋχτηκαν 

ςτο ςπύτι τουσ ο μικρόσ Αμύρ (μαθητόσ του 6ου  Δημοτικού Σχολεύου Δϊφνησ) 

και η οικογϋνειϊ του, με πϋτρεσ και μπουκϊλια από θραςύδειλουσ φαςύςτεσ. Η 

ρατςιςτικό και φαςιςτικό επύθεςη γύνεται ακόμα πιο αποτρόπαιη καθώσ 

πρόκειται για μια οικογϋνεια που αποκόπηκε, με αποτϋλεςμα η μητϋρα και τα 

παιδιϊ να ζουν ςτην Ελλϊδα μακριϊ από τον πατϋρα τουσ που βρύςκεται ςτη 

Γερμανύα.  

 Την οικογϋνεια αυτό, των μεταναςτών από το Αφγανιςτϊν, όπωσ και 

των προςφύγων  που εύναι  θύματα των ιμπεριαλιςτικών πολϋμων που τουσ 

ξερύζωςαν από τισ πατρύδεσ τουσ, ςτοχοποιεύ η ρατςιςτικό και φαςιςτικό 

ιδεολογύα επιδιώκοντασ να τισ τρομοκρατόςει. Παρϊλληλα προςπαθεύ να 

κϊμψει την αλληλεγγύη των εργαζόμενων και του λαού απϋναντι ςτουσ 

πρόςφυγεσ και μετανϊςτεσ.    

 Ο μικρόσ Αμύρ, όπωσ κυνηγημϋνοσ ϋφυγε από την πατρύδα του για να 

ξεφύγει από την απόλυτη φτώχεια που απειλούςε τη ζωό του, ϋτςι τώρα 

υποχρεώνεται ξανϊ ςε φυγό εξαιτύασ τησ φαςιςτικόσ επύθεςησ που δϋχτηκε ο 

ύδιοσ και η οικογϋνειϊ του ςτο ςπύτι τουσ.  

 Ο Αμύρ και κϊθε προςφυγόπουλο και μεταναςτόπουλο, ϋχει τη ςτόριξη 

όλων των εκπαιδευτικών που καθημερινϊ δύνουν ςτο δημόςιο ςχολεύο μϊχη 

ενϊντια ςτο ρατςιςμό και τα κηρύγματα μύςουσ του φαςιςμού και των 

εκφραςτών του. Όλη η εκπαιδευτικό κοινότητα θα ςταθεύ εμπόδιο ςτη 

ρατςιςτικό και φαςιςτικό ιδεολογύα και πρακτικό, θα προςτατεύςει τα παιδιϊ 

όλου του κόςμου, διευκολύνοντασ την ιςότιμη πρόςβαςό τουσ ςε όλα τα 

αγαθϊ τησ εκπαύδευςησ και του δημόςιου ςχολεύου.  
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 Για το ςκηνικό ϋνταςησ και οξύτητασ που ϋχει διαμορφωθεύ, μεγϊλη 

ευθύνη ϋχει η κυβϋρνηςη, που δε δύςταςε να εκμεταλλευτεύ με τον πιο ϊθλιο, 

μικροπολιτικό τρόπο το ζότημα που, κακώσ, δημιουργόθηκε με αφορμό την 

επιλογό ςημαιοφόρου για την επϋτειο τησ 28ησ Οκτωβρύου, προςφϋροντασ 

ϋδαφοσ ςτα θραςύδειλα φαςιςτοειδό ώςτε να «αναπτύξουν δρϊςη». 

 Θύματα επύθεςησ καταςυκοφϊντηςησ υπόρξαν και οι εκπαιδευτικού του 

6ου Δημοτικού Σχολεύου Δϊφνησ οι οπούοι ςτοχοποιόθηκαν, από κϊποια Μ.Μ.Ε. 

και (εμμϋςωσ πλην ςαφώσ) από το Υπουργεύο Παιδεύασ και τον ύδιο τον 

πρωθυπουργό ωσ «ύποπτοι» ρατςιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ. "Καταδικϊςτηκαν", 

χωρύσ κανϋνα εισ βϊροσ τουσ ςτοιχεύο, δύχωσ καμύα ςύννομη διαδικαςύα και 

δύχωσ το δικαύωμα να υπεραςπιςτούν τη θϋςη τουσ, με ανυπόςτατεσ 

κατηγορύεσ, οι ϊνθρωποι που δύνουν την ψυχό τουσ για όλουσ τουσ μαθητϋσ 

τουσ (ανεξαρτότωσ εθνικότητασ, φυλόσ, θρηςκεύασ) εγκαταλειμμϋνοι από την 

πολιτεύα, για να εμφανύςει η κυβϋρνηςη ϋνα ανθρωπιςτικό προςωπεύο ωσ 

αντιςτϊθμιςμα ςτην  ανϊλγητη πολιτικό τησ. 

 Η ςτόχευςη τησ κυβϋρνηςησ εύναι ξεκϊθαρη. Αποπροςανατολιςμόσ τησ 

κοινόσ γνώμησ από τισ επιθϋςεισ τησ πολιτικόσ τησ (που με θρϊςοσ οι Υπουργού 

τησ ομολογούν ςτη Βουλό) εναντύον των πολιτών. Σ’ αυτόν τον θλιβερό 

κατόφορο θυςιϊζεται και η τιμό των λειτουργών τησ εκπαύδευςησ και η ζωό 

των προςφύγων, ςτην υπερϊςπιςη των οπούων, υποκριτικϊ, ομνύει. 

 Η κυβϋρνηςη οφεύλει να ςταματόςει ϊμεςα τα επικύνδυνα παιχνύδια. 

Οφεύλει να λϊβει ϊμεςα όλα τα μϋτρα, που θα ϋπρεπε να ϋχει όδη λϊβει, ώςτε 

να εξαςφαλιςτεύ η ϋνταξη των παιδιών των προςφύγων και των μεταναςτών 

ςτο δημόςιο ςχολεύο. Να προςλϊβει τουσ απαραύτητουσ εκπαιδευτικούσ ώςτε 

να λειτουργόςουν οι τϊξεισ υποδοχόσ, να εξαςφαλύςει την απαραύτητη 

χρηματοδότηςη και τισ υποδομϋσ για τη λειτουργύα των ςχολεύων. Αν ςυνεχύςει 

να μην το κϊνει ενθαρρύνει τισ «οργιςμϋνεσ αντιδρϊςεισ» των φαςιςτοειδών. 

Οφεύλει, επύςησ, να ςταματόςει την επϋνδυςη ςτο ψεύδοσ και να ςταματόςει 

κϊθε διαδικαςύα που αμαυρώνει το όθοσ και την προςφορϊ των εκπαιδευτικών 

του 6ου  Δημοτικού Σχολεύου Δϊφνησ και, ςτα πρόςωπϊ τουσ, όλησ τησ 

εκπαιδευτικόσ κοινότητασ. 

 

 


